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RADY POWIATU OTWOCKIEGO 
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Wiązowna polegającej na przekazaniu 
projektu rozbudowy ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli oraz ul. Postępu w Izabeli

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 
z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z przejęciem drogi powiatowej Nr 2702W z dniem 01.01.2021 r. przez 
gminę Wiązowna udziela się pomocy rzeczowej w postaci przekazania opracowanej 
dokumentacji projektowo -  kosztorysowej na rozbudowę ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli 
oraz ul. Postępu w Izabeli w celu uzyskania przez Wójta Gminy Wiązowna decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

§ 2. Wartość pomocy rzeczowej ustala się na kwotę 76 108,71 zł (słownie: 
siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiem złotych 71/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Wiązowna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Otwocku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
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Uzasadnienie

W związku z Uchwałą nr 122/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 
2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Wiązowna oraz 
Uchwałą Nr 148.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 
przejęcia dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych, dotychczasowa 
droga powiatowa Nr 2702W została pozbawiona kategorii drogi powiatowej i zaliczona 
została do kategorii dróg gminnych z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r.

Powiat Otwocki -  Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku realizuje zadania polegające 
na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę przedmiotowej drogi, 
jednakże okres realizacji dokumentacji wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zrid 
wykracza poza rok 2020, a w związku z faktem, iż od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegnie 
zarządca drogi zasadnym jest dokończenie wykonania dokumentacji przez Powiat Otwocki 
i przekazanie jej w ramach udzielonej pomocy rzeczowej Wójtowi Gminy Wiązowna wraz 
z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami w celu złożenia wniosku o wydanie 
decyzji zrid przez nowego zarządcę drogi.


